
 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 

Στο ΦΕΚ 754/τ.Γ’/19-07-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας 

θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 

«Ανθρωπολογία της Συγγένειας στη Σύγχρονη Ελλάδα», του Τμήματος 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του 

Παντείου Παν/μίου. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την υποψηφιότητα τους 

μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά μέχρι και 04-11-2013. 

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από 9π.μ.-

1μ.μ και στον ιστότοπο www.panteion.gr.   

 
 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 

Στο ΦΕΚ 761/τ.Γ’/23-07-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας 

θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 

«Πολιτική Ανθρωπολογία», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την υποψηφιότητα τους 

μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά μέχρι και 30-10-2013. 

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από 9 π.μ.-

1μ.μ και στον ιστότοπο www.panteion.gr.   

 
 
 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

http://www.panteion.gr/
http://www.panteion.gr/


Στο ΦΕΚ 761/τ.Γ’/23-07-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας 

θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνικές Δομές και Δίκτυα στο Σύγχρονο Αστεακό Χώρο», του Τμήματος 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του 

Παντείου Παν/μίου. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο Ίδρυμα την υποψηφιότητα τους 

μαζί με τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά μέχρι και 04-11-2013. 

Πληροφορίες στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 210 9201347 από 9π.μ.-

1μ.μ και στον ιστότοπο www.panteion.gr.   

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ            
 

                   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 

Στο ΦΕΚ 940/27-8-13 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14170/5-6-2013 
Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, ως εξής:  
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201) 
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 
 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Παθολογική Ανατομία». 
 
         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  
30-10-2013. 
 
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη 
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 
(Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ            
 

                   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 

http://www.panteion.gr/


Στο ΦΕΚ 940/27-8-13 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14171/5-6-2013 
Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, ως εξής:  
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201) 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 
 
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση». 
 
         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  
30-10-2013. 
 
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη 
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 
(Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10). 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθμ. 951/27-08-
2013  τ. Γ`, προκηρύσσεται  μια (1) θέση  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) ως εξής: 
 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
     (Δ/νση:Βας. Κων/νου & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο,  Πληροφορίες: κα.Διαμαντίδου, τηλ. 27520-
96129) 
 
-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ανθρωπολογία- Τελετουργία- Δρώμενα» 
 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  13.11.2013. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση 
υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας), και στις  Γραμματείες 
των  Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. 

                                                                                                         

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών 
έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι 

http://www.uop.gr/


σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά 
δημοσιεύματα. 

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα 

· Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4  υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 
(CD  ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)  και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το 
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση 
όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος,  της εισηγητικής επιτροπής και 
της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ 
όλη τη διάρκεια αυτής. 

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής. 

· Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για 
πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχει ο υποψήφιος. 

· Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό 
Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από 
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της 
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.  

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω 
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι.  ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
 

 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 
 

την πλήρωση θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: α) Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, β) Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών και γ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Πατρών.  
  



ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 947/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-7Γ9 
 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 948/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-33Ε 
 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 948/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-ΕΟΟ 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ 
 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 947/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-ΔΩΘ 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική με εξειδίκευση 
στην ενδοαγγειακή νευροχειρουργική». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 948/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-ΙΗ3 
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ 
 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη δομής και 
ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των Υλικών (Πειραματική 
Κατεύθυνση)». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 947/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-ΔΛΞ 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 



 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των Laser 
(Πειραματική Κατεύθυνση)». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 948/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-74Τ 
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική με Έμφαση 
στον Ψηφιακό Σχεδιασμό». 
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 947/27-8-2013 τ.Γ’  
ΑΔΑ: ΒΛ97469Β7Θ-ΟΕΔ 
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   
τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   5-11-2013. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες 
πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων: 
 
α) Ιατρικής:                                                          
τηλ.: 2610-969101, 2610-969102, 
                                                                                
e-mail: secretary@med.upatras.gr, 
                                                                                
Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr 
 
β) Φυσικής:                                                            
τηλ.: 2610-996072, 2610-996077 
                                                                                
e-mail: dgiannak@physics.upatras.gr 
                                                                                
Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr 
 
γ) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής:              
τηλ.:2610-996939, 2610-996941, 
                                                                                
e-mail: rodopoulos@ceid.upatras.gr, 
                                                                                           
sprodis@upatras.gr  
                                                                                
Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr  
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Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή 100 
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
& Αυτοδιοίκησης  
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια του 23ου 
Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 23η εκπαιδευτική σειρά 
ορίζεται στους εκατό (100), για το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. 
 

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2013. 

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των 
υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες: 
 
Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους : Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 

Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική : Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 

Αίτηση συμμετοχής – προθεσμία υποβολής 
Ο υποψήφιος καταχωρεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στο σύνδεσμο 
Εισαγωγικός Διαγωνισμός την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία 
υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Τ.Κ. 177 78 ΤΑΥΡΟΣ), 
την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 έως 
και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α., (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, γραφείο 510), από 09:00-15:00, ή 
στα τηλέφωνα: 213 1306219, 213 1306242, 213 1306349, 213 1306325, στο 
Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στη Θεσσαλονίκη (231 3321170, 231 3321104, 231 
3321145) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr). 

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού 
και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Μ.Ε.Α. Αθήνας του 
ΟΑΕΔ  
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό και ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για 



το σχολικό έτος 2013 – 2014, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Σχολής (απόφ. ∆Σ ΟΑΕ∆ με αριθμ. 4871/48/14-12-2010 Α∆Α 
4ΙΦΧ4691Ω2-Ο6) ΑΡΘΡΟ 11 - Προσωπικό Σχολής και Αρμοδιότητες, και τις 
ανάγκες τις σχολής, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 
ορίζεται κατωτέρω: 

Α. ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ: 
Α. Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό: 
∆Ε Εμπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής – Κεραμικής με εμπειρία στον τροχό, τη 
γυψοτεχνία καιτην αγγειοπλαστική. 
∆Ε Εμπειροτεχνίτες Αγιογραφίας με εμπειρία στην αγιογράφηση Ιερών Ναών 
εικόνων καιτέμπλων. 
∆Ε Εμπειροτεχνίτες ∆ερματοτεχνίας με εμπειρία και εξειδίκευση στην 
κατασκευή τσαντών, βαλιτσών και ψευδοκοσμημάτων. 
∆Ε Εμπειροτεχνίτες Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας με εξειδίκευση στην 
κατασκευή επίπλων κουζίνας. 
∆Ε ∆ομικών Έργων με εξειδίκευση στο τεχνικό, ελεύθερο και διακοσμητικό 
σχέδιο και στη σχεδίαση μέσω Η/Υ. 
∆Ε Απόφοιτος ΙΕΚ Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής. 
ΤΕ Λογιστών. 
ΠΕ02 Φιλολόγων. 
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας. 
ΠΕ10 Κοινωνιολόγων 
ΠΕ03 Μαθηματικών & ΠΕ04 Φυσικών με εξειδίκευση στην πληροφορική 
(μεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην πληροφορική) . 
ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής. 
ΠΕ09 Οικονομολόγων. 
ΠΕ13 Νομικών/Πολιτικών Επιστημών. 
ΠΕ Λογιστών 
ΠΕ 12.01 Πολιτικών Μηχανικών 

Β. Ωρομίσθιο ειδικό επιστημονικό προσωπικό : 
∆Ε ∆ιερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας. 
∆Ε Νοσηλευτικής με εμπειρία σε δημόσια νοσοκομεία. 
ΤΕ Νοσηλευτικής. 
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
ΠΕ Ψυχολόγων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Γ. Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με εκατό (100) τουλάχιστον διδακτικές ώρες 
σε άτομα με προβλήματα όρασης: 
∆Ε Εμπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής – Κεραμικής με εμπειρία στον τροχό, τη 
γυψοτεχνία καιτην αγγειοπλαστική . 
ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής. 
ΠΕ03 Μαθηματικών & ΠΕ04 Φυσικών με εξειδίκευση στην πληροφορική 
(μεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην πληροφορική.) 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορούν να λαμβάνουν τα 
έντυπα των αιτήσεων, των βιογραφικών, καθώς επίσης και την αναλυτική 



προκήρυξη, από τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19 ΓΑΛΑΤΣΙ, τηλ 2102110878, 2102023687) ή 
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr . Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής, από την ∆ευτέρα 
09/09/2013 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, την ∆ευτέρα 
16/09/2013 ώρες 8.30 π.μ.-13.00 μ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%98%CE%A44691%CE%A92-
%CE%9B%CE%A38 

 
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 
 
Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής την πρόσληψη με επιλογή, Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία 
αντιμισθία για το Aκαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014 (χρονικό διάστημα από 1 Σεπ. 2013 
μέχρι 31 Αυγ. 2014), για τα ακόλουθα μαθήματα – θέσεις-δραστηριότητες και ώρες 
απασχόλησης όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΕΣ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 30 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Προαιρετικά) 4 150 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Προαιρετικά) 2 60 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
α. Στον παραπάνω πίνακα όπου αναγράφεται ο όρος ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, η 
πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί εφόσον στα ανάλογα μαθήματα ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σπουδαστών ανά μάθημα είναι τουλάχιστον οκτώ (8). 
β. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, καλούνται 
να υποβάλουν δικαιολογητικά στη ΣΑΝ από Πέμπτη 05/09/2013 έως και Τετάρτη 
18/09/2013 και ώρες από 09:00 έως 13:00. 
γ. Η προκήρυξη, υπόδειγμα Αίτησης και πληροφορίες για το διαγωνισμό, υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα της Σχολής: 
http://san.army.gr/images/PDF/prokirixi_politikou_ekpaideutikou_proswpikou_2013.
pdf 
δ. Η διεύθυνση της ΣΑΝ είναι: Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΤΑ Α’, Βύρωνας, ΤΚ 
162 01, Αθήνα, Τηλ. 210 7675609, 2107675-613/636, 210 7654793 (FAX). 

Πρόσληψη 33 καθηγητών στο Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης 



Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τριάντα τρεις (33) συνολικά θέσεις 
καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - 
διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014. Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται 
είναι: 

(4) τέσσερις θέσεις καθηγητών Βιολιού 
(2) δύο θέσεις καθηγητών Βιόλας 
(4) τέσσερις θέσεις καθηγητών Βιολοντσέλου 
(1) μία θέση καθηγητή Κοντραμπάσου 
(1) μία θέση καθηγητή Φλάουτου 
(2) θέσεις καθηγητών Κλαρινέτου 
(1) μία θέση καθηγητή Σαξοφώνου 
(2) δύο θέσεις καθηγητών Τρομπέτας 
(1) μία θέση καθηγητή Άρπας 
(1) μία θέση καθηγητή Κιθάρας 
(1) μία θέση καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής 
(1) μία θέση καθηγητή Μονωδίας 
(1) μία θέση καθηγητή Υποκριτικής 
(1) μία θέση καθηγητή για Διεύθυνση και Εκπαίδευση της Χορωδίας Κ.Ω.Θ. 
(1) μία θέση καθηγητή Θεωρητικών με αντικείμενο διδασκαλίας τα γενικά και ειδικά 
θεωρητικά μαθήματα στην τάξη της Διεύθυνσης Ορχήστρας 
(1) μία θέση καθηγητή για εκτέλεση παρτιτούρας Ορχήστρας και Μουσική 
Εκγύμναση στην τάξη της Δ/νσης Ορχήστρας 
(1) μία θέση καθηγητή Σύνθεσης 
(2) μία θέση καθηγητών Κρουστών 
(5) πέντε θέσεις καθηγητών Συνοδείας Πιάνου 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 33 

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15, τηλ. 2310-
522157) από 5-9-2013 μέχρι και 16-9-2013 από τις 9:00 -14:00. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων δεν έχει προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, η προϋπηρεσία του θα 
αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στον οικείο ασφαλιστικό 
φορέα. Σε τέτοια περίπτωση, προϋπόθεση για την πρόσληψη θα αποτελεί η 
προσκόμιση της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα πριν την υπογραφή της 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, οφείλουν 
να επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη μαζί με 
την αίτηση και ταυτόχρονα να τα στείλουν ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, στην 
ανωτέρω διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (Το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος 
μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). Οι 
υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη και ακρόαση, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι 
αυτό είναι απαραίτητο. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 



http://www.odiokrat.gr/c/portal_public/layout?p_l_id=1.2&p_p_id=LATEST_NEWS
&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_LATEST_NEWS_struts
_action=%2Fext%2Fmy%2Fnews%2Fview_new&_LATEST_NEWS_struts_action=
%2Fext%2Fmy%2Fnews%2Fview_news&_LATEST_NEWS_new_id=8100&_LAT
EST_NEWS_p_p_text=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B
9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 

Πρόσληψη 9 ατόμων στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού 
Ο Δήμος  Πύδνας – Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού που εδρεύει στο 
Αιγίνιο και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Κ. Καραμανλή 38, Τ. Κ. 60300 ΑΙΓΙΝΙΟ, απευθύνοντάς 
την υπόψιν κ. Γεωργιάδου Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 2353350118, 2353350100), 
από 5.09.2013 έως 14.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.pydnaskolindrou.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&
id=51&Itemid=77 

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Αρριανών 
Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα τους εξής: 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 2 
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ) 1 
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 



εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρριανών, 
Φιλλύρα ΤΚ 693 00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Διαφάνειας υπόψιν κ. Ελένης Φωτιάδου (τηλ. επικοινωνίας: 
25313.52.824) από 07.09.2013 έως και 16.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://apps.prisma.gr/arriana/portal/info.aspx?special=0&content_id=2902&language
=GR&presentation=1&category=124&territory=149 

Θέση ψυχολόγου στο Δήμο Τρίπολης 
Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα 
προτεραιότητας 07» υποέργο 8 με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο 
Τρίπολης» του Δήμου Τρίπολης, που εδρεύει στον Δήμο Τρίπολης και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Τρίπολης Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, Τ.Κ. 22100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Καλογερά ή κ. 
Σταυρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713600431-432), δηλ. από 5.09.2013 έως 
16.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.tripolis.gr/index.php/enhmerosi/anakoinoseis/1407-anaptyksi-domon-kai-
ypiresion-tis-topikis-aftodioikisis-pros-ofelos-ton-gynaikon-kai-gia-tin-katapolemisi-
tis-vias-ston-aksona-proteraiotitas-07 

Πρόσληψη 46 ατόμων στο Δήμο Κηφισιάς 
Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κηφισιάς, και 
συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 



ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 32 
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου – Φορτηγού (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 7 
ΔΕ Οδηγών Αυτ/των [Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκουμένου (Με κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου )] 2 
ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων (Ομάδας Ι΄ Τάξης Δ΄) 1 
ΔΕ Χειριστών Σκαπτικών Μηχ/των (JCB) (Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄) 1 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίων Δικτύων) 1 
ΔΕ Υδραυλικών 2 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, 
Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ.: 145 61 Κηφισιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, 
υπ’ όψιν κυρίας Κοκκορού Παναγιώτας και κυρίου Ζούμπου Βασιλείου (τηλ. 
επικοινωνίας: 213 2007 186, 213 2007 153 & 213 2007 155) από 4.09.2013 έως 
13.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΒΩΕΜ-ΨΞ4 

Πρόσληψη 18 ατόμων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών  
Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών, που εδρεύει 
στις Συκιές και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 

∆Ε Ηλεκτρολόγων 1 
∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων Αυτοκινήτων 2 
ΥΕ Εργατών/Εργατριών Καθαριότητας – (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων) 15 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 
125, 567 28, Νεάπολη Θεσ/νίκης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του 
∆ήµου, υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2310-671.100 εσωτ. 138, 
185, 196) από 8/9/2013 έως 17/9/2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ96ΩΚΙ-8ΑΝ 

Πρόσληψη 60 ατόµων στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη 



Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, που εδρεύει στο 
Πανόραµα και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 

∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ 12 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΩΝ – ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ) 3 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ) 1 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 2 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος 
Πυλαίας-Χορτιάτη, Αποστόλου Σαµανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραµα, Θεσσαλονίκη, 
απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψιν κ. Τσαβδαρίδου Ελπίδας, κ. 
Ζγουρή Γεώργιου, κ. Καρακίτσιου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2313-301022, 
2313-301023, 2313-301049) μέχρι 16/9/2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%A9%CE%A91%CE%9F
-%CE%986%CE%9C 

Πρόσληψη 36 ατόμων στο Δήμο Καλαμαριάς 
Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει 
στη Καλαμαριά, οδός Κομνηνών 58, και συγκεκριμένα του εξής: 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 8 
ΔΕ Τεχνίτης Αμαξωμάτων (φανοποιός) 1 
ΥΕ Εργατών-τριών Ταφής-Εκταφής 2 
ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 25 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Νικολάου & 
Μικρουλέα γωνία Τ.Κ.55132 Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν 



κ. Μαυρομμάτη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 314240 & 2313 314241) από 
10.09.2013 έως 19.09.013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ96ΩΕΡ-ΣΡΣ 

Πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο Χαϊδαρίου 
Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 
ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου, που εδρεύει στην 
Αττική με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Έλεγχος Ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων και επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, ως εξής: 

ΠΕ Τεχνικών Ασφαλείας 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαϊδαρίου, 
Καραϊσκάκη 138, ΤΚ.:124 61, Χαϊδάρι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου 
Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Γεωργιάδου (τηλ. επικοινωνίας: 2132047305-306-
307) από 10.09.2013 έως 19.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.haidari.gr/Default.aspx?language=el-GR 

Πρόσληψη 23 ατόμων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού 
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  και συγκεκριμένα τους εξής: 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) 1 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Γερανών 2 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1 
ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 17 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 



υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, 
απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Χρ. Μωραϊτου (τηλ. 
επικοινωνίας: 2132023670) από 10.09.2013 έως 19.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ96Ω62-9ΝΞ 

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού 
Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων» ανακοινώνει ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών του  και συγκεκριμένα τους εξής: 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84 300 Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο γραφείο 
Νομικών Προσώπων, υπ’ όψιν κυρίας Σοφικίτη Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 
2285029423) από 11.09.2013 έως 20.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ96ΟΚΕΨ-ΜΨΨ 

Πρόσληψη 326 ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 
Αθηνών 
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Αθηνών που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 

ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού 2 
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 107  
ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι Παιδοκόμοι 60 



ΔΕ Θερμοϋδραυλικών 2 
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 4 
ΔΕ Υδραυλικών 2 
ΔΕ Μαγείρων 3 
ΔΕ Ψυκτικών 2 
ΔΕ Μηχανοξυλουργών 2 
ΔΕ Σοβατζής 1 
ΔΕ Αλουμινάς 1 
ΔΕ Σιδεράς 1 
ΔΕ Πλακάς 1 
ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 
ΥΕ Τραπεζοκόμοι 45 
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 75 
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 15 
ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών 2 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό 
Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, T.K.:10443, Γραφείο Πρωτ. 
1ος όροφος, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού - Τμήμα 
Προσωπικού υπόψιν κ. Κατσίκη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας: κ.κ. Γαρδέρη 
Νικόλαο: 210-5121236, Παρασκευάκη Μαρία 210-5127942/ 210-5125735, εσωτ. 
108) από 9.09.2013 έως 18.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B96%CE%9F%CE%A1%CE%99
%CE%91-7%CE%A89 

Πρόσληψη 24 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παν. & 
Αγλαΐας Κυριακού» 
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της οριζόντιας 
Πράξης: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας-Δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή 
διατροφή» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού», 
που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού 
ατόμων: 

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 4 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 



ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4 
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 2 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ. & 
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Μεσογείων 24, ΤΚ 11527, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 
Προσωπικού, υπόψιν κας Καρατζαφέρη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 213 2009826), 
από 05/09/2013 έως και 16/09/2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.aglaiakyriakou.gr/news.html 

Πρόσληψη 13 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική 
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» 
ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική 
και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 

ΠΕ Νηπιαγωγών 4 
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων 4 
ΥΕ Καθαριότητας 5 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» (Δ/νση: 
Καντανολέοντος 10, τηλ. 28313 20468) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι 
υπάλληλοι: κα Κουμνά Βασιλεία και κα Παυλάκη Κυριακή, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο των 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας, δηλ από 6.09.2013 έως 12.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.rethymno.gr/citizen/recruitment/npdd-05-09-13.html 



Πρόσληψη 55 ατόμων στο Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου 
Γλυφάδας  
To N.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας 
για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του 
Δήμου, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο μηνών 
& συγκεκριμένα: 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ελλείψει αυτών ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 15 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ελλείψει αυτών ΔΕ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 15 
ΔΕ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 15 
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4 
 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 9-9-2013 μέχρι 
Πέμπτη 12-9-2013 και ώρες 07.30-14.00 στα γραφεία του Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου 
Γλυφάδας Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Γλυφάδα, 2ος όροφος.  
(Πληρ.: Γουναρίδης Αναστάσιος & Ελευθεριάδου Μαρία τηλ.: 210-9602130). 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%A9%CE%9F%CE%9B
%CE%93%CE%A6-%CE%923%CE%9B 

Πρόσληψη 2 ατόμων στη Κοινωφελή Επιχείρηση 
Δήμου Κασσάνδρας 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 
αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των νέων Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Καλλιθέας & Νέας Σκιώνης του Δήμου 
Κασσάνδρας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΕ  2 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (Δ/νση: Καλλιθέα, τηλ.: 23740-23997) και 
αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένεια κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και 
τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της 
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης, δηλ. από 6.09.2013 έως 
10.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 



http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%A9%CE%9F%CE%9B
%CE%A34-%CE%A6%CE%92%CE%98 

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. “Σπήλαιο 
Περάματος Ιωαννίνων” 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» ανακοινώνει την 
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
(διάρκειας οχτώ -8-μηνών), συνολικά έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», που εδρεύει στο Πέραμα 
Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες και αριθμού ατόμων: 

ΔΕ Οδηγών Επισκεπτών Σπηλαίου 4 
ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων 1 
ΔΕ Οδηγών Τουριστικού Τρένου 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Σπηλαίου 19, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 455 00, απευθύνοντάς την στο 
Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, υπόψη κ. Γεώργιο Κάκο, τηλ. επικοινωνίας 
2651081650. 

Για όλη την ανακοίνωση μπορείτε να πληροφορηθείτε από τα γραφεία του Σπηλαίου 
Περάματος Ιωαννίνων όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Η 
κατάθεση των αιτήσεων θα γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. 
έως 13.00 μ.μ. και έως 13-9-2013 ημέρα Παρασκευή.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B94%CE%9F%CE%9B%CE%A4
5-%CE%9343 

Πρόσληψη 3 ατόµων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»  
Το ∆ημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει 
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού 
Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 

ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων 1 
ΥΕ16 Εργατοφυλάκων 1 
ΥΕ16 Καθαριστών/τριών 1 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B94%CE%9F%CE%9B%CE%A45-%CE%9343
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B94%CE%9F%CE%9B%CE%A45-%CE%9343


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου  
99, Τ.Κ. 54642, Θεσ/νίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, 
υπόψιν κας Μαρίνας Τσάκωνα (τηλ επικοινωνίας: 2310932601 και 2310940057) έως 
16/9/2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%924691%CE%97%CE%
A9-%CE%A4%CE%91%CE%A8 

Πρόσληψη ΠΕ Αρχαιολόγου στη Δ/νση Μουσείων 
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 
Η Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την 
εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Πόλη και πολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασμός 
και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των οκτώ περιφερειών σύγκλισης» για χρονικό διάστημα εννέα (9) 
μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του και 
συγκεκριμένα του εξής:  

ΠΕ Αρχαιολόγων 1  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να 
την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οιαιτήσεις με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
διεύθυνση: ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Μ.Ε.Π.Π, τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής 
Υποστήριξης, Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 77, Ν. Αττικής, υπ’όψιν κας Βηθ. 
Βογιατζή ή κου Μιχ. Γρηγοριάδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-33.21.714, 703, 709) εντός 
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της 
καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr), του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της 
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 10/09/2013 έως 
16/09/2013 και ώρες 10:00 έως 14:00. 



Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B97%CE%93-76%CE%A4 

 

Πρόσληψη 368 ατόμων στην ΚΘ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
 
Η ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την  
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
τριακοσίων εξήντα οκτώ (368) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής 
έρευνας στη ζώνη Γ του οικισμού Ανάργυροι XIIIα στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου 
για τις ανάγκες της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που 
εδρεύει στην Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμού 
ατόμων: 
 
ΥΕ Εργατών 350 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 
ΤΕ Μηχανικών/Πολιτικών Έργων Υποδομής 3 
ΤΕ Γραφιστών 1 
ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ 1 
ΤΕ Διοικητικού 2 
ΤΕ Λογιστών 2 
ΤΕ Τεχνικών Η/Υ 1 
ΔΕ Σχεδιαστών 5 
ΔΕ Τεχνικών Η/Υ 1 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την 
στη Γραμματεία, υπόψη κου Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206), 
από 11.09.2013 έως 20.09.2013. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΡΓ-0ΧΟ 
 
Πρόσληψη 587 ατόμων στην ΚΘ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
 
Η ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής 
ανασκαφικής έρευνας στις ζώνες Δ και Ε του οικισμού Ανάργυροι ΙΧ στο Ορυχείο 



Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα 
και αριθμού ατόμων:  
 
ΥΕ Εργατών 560 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 
ΤΕ Μηχανικών/Πολιτικών Έργων Υποδομής 4 
ΤΕ Γραφιστών 2 
ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ 1 
ΤΕ Διοικητικού 3 
ΤΕ Λογιστών 3  
ΤΕ Τεχνικών Η/Υ 1 
ΔΕ Σχεδιαστών 10 
ΔΕ Τεχνικών Η/Υ 1 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την 
στη Γραμματεία, υπόψη κου Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206), 
από 11.09.2013 έως 20.09.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%A1%CE%93-
6%CE%A81 

Πρόσληψη 5 ατόμων στη ΙΓ’ ΕΠΚΑ  
Η ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 
επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
μονίμων στεγάστρων και ανάδειξη μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Φερών – 
Βελεστίνου - Θολωτοί τάφοι Χλόης», ως εξής: 

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 
∆Ε Εργατοτεχνίτες & ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 4 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να 
την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά (σε περίπτωση  ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την 



ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
διεύθυνση: Αθανασάκη 1, 38001 ΒΟΛΟΣ υπόψιν Γραμματείας κ Βογιατζή Αντώνη 
(τηλ. επικοινωνίας: 2421025349 και 2421076278)  εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό 
κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ. 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της 
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 06/09/2013 έως 
12/09/2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=167344 

Πρόσληψη 14 ατόμων στη Β’ ΕΠΚΑ 
Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την 
πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής 
εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την 
εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία 
και διάθεση ακάθαρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» και για χρονικό διάστημα 
εννέα (9) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν 
λόγω έργου, ως εξής: 

ΠΕ Αρχαιολόγοι 2 
ΤΕ Συντηρητής Αρχ/των και Έργων Τέχνης 1 
ΤΕ Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο 
σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων 1 
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες Ανασκαφής 10 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να 
την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Β΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, 
Αθήνα 11741, υπόψη κ. Τσοπέη Κυριακή (Τηλ. Επικοινωνίας 210.3213122, 
εσωτ.109), εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη 
της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 6.9.2013 έως και 12.9.2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://digitallibrary.yppo.gr/culture/DocLib/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΣΠΑ_ΚΟΡΩΠΙ.pdf 

http://diavgeia.gov.gr/


Πρόσληψη 114 ατόμων στην Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης (Εργοστάσιο Ορεστιάδας) 
Το Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα τεσσάρων 
(114) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου 
Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε και συγκεκριμένα τους εξής: 

ΠΕ Γεωπόνων /ΤΕ Γεωπόνων 2 
ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής 2 
ΔΕ Γραμματείς 4 
ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου και Φορτηγού αυτοκινήτου 5 
ΔΕ Χειριστές κλαρκ 3 
ΔΕ Χειριστές Φορτωτή 3 
ΔΕ Χειριστής Γεωργικού ελκυστήρα στην εκφόρτωση φυλλοχωμάτων 
ΔΕ Βοηθός χημείου - αναλυτής – δειγματολήπτης 20 
ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραλαβή, διαχωρισμό 
και εναπόθεση - στοιβασία ζαχαρότευτλων 22 
ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για 
παραγωγή ζάχαρης 45 
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 6 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική 
Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-
Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψιν κ. 
ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας: 25520.41828 ). 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας μέχρι τις 13/09/2013, από 8 
π.μ- 2 μ.μ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με 
συστημένη επιστολή και σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη για την 
εμπρόθεσμη κατάθεση η ημερομηνία του Ταχυδρομείου. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://host8.ebz.gr:8080/Annc/faces/ListEggr.xhtml 

 
Πρόσληψη 252 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο 
Δυτικής Μακεδονίας Ν. Κοζάνης της ΔΕΗ Α.Ε. 
 
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά Διακοσίων πενήντα δύο (252) ατόμων για την κάλυψη 



εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το 
Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και συγκεκριμένα για τις 
εξής θέσεις: 
 
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 44 
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 10 
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 15 
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 8 
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 13 
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 6 
ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων  86 
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 15 
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 4 
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 21 
ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 19 
ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 11 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. 
Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο 
Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ.24630-52228, από 
9.09.2013 έως και 18.09.2013. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=69864&nt=18&lang=1 

Πρόσληψη 48 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής 
Μακεδονίας Ν. Φλώρινας της ΔΕΗ Α.Ε. 
 
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά Σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό 
Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης, και συγκεκριμένα για τις εξής 
θέσεις: 
  
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 6 
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 4 
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 5 
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 3 
ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 2 
ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων  12 
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 4 
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 2 



ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 5 
ΔΕ Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 5 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. 
Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο 
Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ.24630-52228, από 
9.09.2013 έως και 18.09.2013. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=69864&nt=18&lang=1 

Πρόσληψη 6 ατόμων στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών 
& Προτύπων της ΔΕΗ Α.Ε. 
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων που εδρεύει στην Κάντζα-
Παλλήνης του νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και 
αριθμού ατόμων: 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 
ΠΕ Χημικών 2 
ΔΕ Βοηθών Χημικών 2 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεονταρίου 9, 
Τ.Κ. 153 51 Κάντζα Παλλήνης απευθύνοντάς την στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και 
Προτύπων υπόψιν κας Καραγιάννη Αγλαΐας (τηλ. επικοινωνίας: 210- 6601780) από 
4.9.2013 έως και 13.9.2013 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=69805&nt=18&lang=1 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%94%CE%A9%
CE%A8%CE%91-%CE%98%CE%A6%CE%A6 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞH ΥΠΑΛΛΗΛOY ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A92%CE%A9%CE%9A
%CE%A3-%CE%94%CE%9F%CE%9C 
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